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Inflációs inercia 
• A kanonikus modellben tisztán előretekintés 

van. 

• Nincs benne inflációs inercia (a Calvo-árazás 

technikája sem teszi lehetővé, hogy a múlt 

hasson a jelenre). 

• Az inflációs adatokban van inercia, nagy a 

perzisztencia. 

• Lehetséges ok: a nominális ragadósság 

nemcsak a kalkuláció költségességéből 

fakadhat 

• Nomináliákban kötött, nem indexelt 

szerződések. 



Inflációs inercia 
• A kollektív béralkuk folyamatában a múltra való 

hivatkozás erős, és valószínűleg hat is. 

• Gyakorlati modellezésben különösebben 

részletezett elméleti magyarázat nélkül beépítik 

a múltbeli infláció hatását. 

• Az árak továbbra is ragadósak, a cégek csak 

időnként tekintik át az optimalizáló árkalkulációt. 

De minden időszakban a múltból kalkulált 

inflációval „igazítják„ az áraikat. Ehhez nem kell 

újrakalkulálni, ez nem költséges. 



Inflációs inercia 
• A Phillips-görbében így nemcsak a 

jövőbeli, hanem a múltbeli infláció is hat a 

jelen inflációjára. 

• Következmény: ongóing infláció 

lehetősége. 

• Output-infláció trade off romlik. 

• A monetáris politika dolga nehezedik,  az 

infláció eltüntetése csak nagyobb 

kamatemelés (output veszteség) árán 

valósulhat csak meg. 



Monetáris politika nyitott 

gazdaságban 
• Az alap új keynesi modell zárt gazdaságra 

van kidolgozva. 

• Nyitott gazdaság: fix árfolyam: nincs 

monetáris politika, a kamatlábat UIP 

határozza meg. 

• Flexibilis árfolyam: az a mechanizmus, 

amelyben a központi bank a kereslet 

manipulálásával stabilizál, teljes egészében 

megmarad. A paraméterek érdemben 

módosulnak. 



Nyitott gazdaság 
• A kamatcsatorna változatlanul megmarad. 

• Új csatorna a reálárfolyamon keresztül. 

• Reál felértékelődés, expenditure switching, 

belföldi jószágok iránti kereslet csökken, 

leértékelődés fordítva. 

• A nominális kamatláb emelése a nominális 

árfolyamot felértékeli, csökkentése leértékeli. 

(Miért is?) 

• Ismétlés: fedezetlen kamatparitás. 



Nyitott gazdaság 
• Lassú nominális áralkalmazkodás esetén a 

valuta nominális felértékelődése reál-

felértékelődést jelent, kamatcsökkentés esetén 

fordítva. 

• Másfelől a kínálati oldalon a nominális 

árfolyam változása közvetlenül befolyásolja a 

hazai inflációt, a Phillips-görbe egyenletben 

ársokként jelentkezik 

• A nominális kamatláb mozgatásával a 

monetáris politika ugyanúgy stabilizálhat, mint 

a zárt gazdaságban. A rendszer bonyolultabb, 

de a hatások iránya azonos, izomorf. 



Inflációs célkitűzés rendszere  
• Viszonylag friss módszer. 

• 80-as évek végén, 90-es évek elején kezdődött 

• Először Új-Zélandon, Kanadában, később 

Nagy-Britanniában, ma hivatalosan nagyon sok 

országban ez a rendszer. 

• Jellemzője:  

1. A jegybanknak explicit középtávú inflációs célja 

van. 

2. Saját inflációs prognózisa tartalmazza azt a 

pályát, ahogy ezt el fogja érni. 



Inflációs célkövetés rendszere 

3. Rövid távra ez a prognózis a cél, ezt 

használja az inflációs várakozások 

rögzítésére. 

• Nagyon támaszkodik az előretekintő 

várakozásokat beépítő szemléletre. 

• Ha a prognózis hihető és a bank 

elkötelezettsége hiteles, akkor az 

előrejelzés nominális horgonyként 

szerepel. 



Nominális horgony 
• A pénz semleges, a reál egyensúly 

bármilyen nominális árszint mellett 

kialakulhat, az a relatív árakat nem 

befolyásolja. 

• Kell valami, ami a nominális szintet rögzíti,  

meghatározza, „lehorgonyozza. 

• Korábban, mondjuk az aranystandard 

idején ez az arany ára lehetett,  meg 

főképp az, hogy a piacok sokkal 

fejletlenebbek voltak. 



Nominális horgony 
• Az inflációs célkövetést részben az hozta 

divatba, hogy a korábban nominális 

horgonyként használt változók nem működtek. 

• Korábban használt nominális horgony: fix 

árfolyam (Bretton Woods) rendszerében a 

külföldi deviza ára, az árfolyam, flexibilis 

árfolyamrendszerben a 90-es évekig: 

valamilyen monetáris aggregátum. 

• Monetáris bázis vagy valami közeli, (akkor) jól 

mérhető pénzkínálati mutató. 



Célhierarchia az IT előtt 
• Eszköz – operatív cél – közbülső cél – végső 

cél 

• Operatív cél akkor is valami rövid kamat volt, 

eszköz pedig a nyílt piaci művelet. 

• Közbülső cél funkciója: a végső célról, az 

inflációról stb. az információk csak nagy 

késéssel állnak rendelkezésre, az eszközök is 

nagy késéssel hatnak ezekre. Ha találunk egy 

közbülső változót, amely stabil kapcsolatban 

van a végső céllal, hamar van róla információ, 

és az eszközzel jól manipulálható, akkor a 

politika a közbülső célra koncentrálhat. 

 



Közbülső cél 
• Kétféle volt divatban. 

• Nagyobb országok (USA) flexibilis 

árfolyammal: valamilyen nominális pénz 

aggregátum. 

• Feltétel: a pénzkereslet viszonylag stabil 

magatartás. 

• Ekkor a pénzállomány célzásával az 

árszint kontrollálható, a pénzkínálat a 

nominális horgony. (Melyik?) 



Miért hagyták abba? 
• A módszer két ok  miatt omlott össze: 

1. A pénzhelyettesítők sokfélesége miatt a mért 

pénzkereslet ugrálni kezdett, különböző 

aggregátumok eltérő irányba mozogtak. 

2. Az előretekintő várakozások miatt nemcsak a 

jelenben tanúsított monetáris politika, hanem a 

jövőbeli is befolyásolja az inflációt. A 

pénzkínálati cél nem kommunikálható, nem 

szolgálja a transzparenciát. 



Árfolyamcél 
• Alternatív nominális horgony: nominális 

árfolyam. 

• Kis, nyitott gazdaságban a belföldi árszint és 

infláció nagyon érzékeny a nominális árfolyam 

szintjére. 

• A nominális árfolyam szolgálhat nominális 

horgonyként. 

• Ez természetesen árfolyam-manipulációt, fix 

árfolyam rezsimet jelent. 

• Fejlődő országok, specifikumok. 



Zéró bound 
• Monetáris politika korlátja: a nominális 

kamatláb nem lehet negatív, ha a negatív 

output gap megszüntetéséhez ez kellene, 

akkor a Mon. Pol. már nem használható 

• A készpénz nominális hozam 0. 

• Technikailag a nem készpénzre lehet 

negatív hozam (a bankbetétünk 

pénzértéke csökken), 

• de ekkor az emberek a készpénzt 

preferálnák. 



Zéró bound 
• Ha  i = 0, akor r = –П 

• Pozitív infláció esetén a reálkamat negatív, ami  

ösztönzi a keresletet, csökkenti az output 

gapet. 

• Negatív infláció, defláció esetén a reálkamatláb 

pozitív, és nagy lehet, i csökkentésével nem 

csökkenthető. 

• Nagy r → negatív output gap → még nagyobb 

defláció. 

• Deflációs spirál alakulhat ki, egyre nagyobb r-

rel. 



Zéró bound 
• Jövőbe tekintő várakozások esetén: ha a 

jövőben további negatív keresleti sokk várható, 

akkor a spirál tartós lesz. 

• Hátrafelé tekintő várakozások esetén még 

veszélyesebb. 

• Egy múltbéli negatív sokk önerősítő deflációs 

spirállal járhat. Inflációs inercia esetén az 

egyszer már kialakult defláció fennmarad. 

• i csökkentésével nem lehet felfújni a keresletet, 

mert i már nulla. 



Elmélettörténet 
• Keynes: likviditási csapda 

• Pénzpiac, likviditási preferencia 

• A kamatláb a pénz és nem pénz közti 

portfólió döntést befolyásolja. 

• Ha a kamatláb nulla, akkor a pénz 

tökéletes helyettesítőjévé válik a 

nominális kötvénynek. 

• Ennek sincs hozama, annak sincs. 



Elmélettörténet 
• A pénz és a kötvény arányának 

befolyásolásával nem lehet megváltoztatni a 

kötvény árát, vagyis a kamatot. 

• A monetáris politika tehetetlen. 

• Az új keynesi modellben nincs pénzpiac, ezért 

a likviditási csapda névnek nincs tartalma. 

• Ám a probléma ugyanaz, 

• nem lehet kamatot csökkenteni, tehát nem 

lehet eltüntetni a negatív output gapet. 



Modell 

• Adaptív várakozások 
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Megoldás 

• Behelyettesítve egy differenciaegyenletet 

kapunk П-ben. Ha α > 1 a rendszer stabil 
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Ábra 



Zéró bound 

 

 

 

• Ha a kezdő П érték kisebb mint –rrt akkor 

a rendszer nem konvergál, deflációs spirál 

alakul ki. 
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Ábra 



Előre tekintés 
• Ha a várakozások (legalább részben) 

előretekintőek,  akkor a dinamika 

módosul. 

• Pozitív inflációs várakozás (pozitív output 

gap várakozás) a jövőre megszüntetheti 

a deflációs spirált. 

• Ám negatív várakozás (várt jövőbeli 

kereslet csökkenés) súlyosbíthatja azt. 



Előre tekintés 
• Mi okozhat ilyen negatív jövőképet? 

• Népesség gyors öregedése. 

• A fogyasztók a jövőbeli jövedelmek 

csökkenését várják, ezért a jelen 

jövedelmeik aránytalanul nagy 

részének felhasználását a jövőre 

szeretnék tolni. 



Következmény 
• Természetes kamatráta csökken, 

mindenki most akar megtakarítani. 

• Negatív output gap keletkezik. 

• Vagy ha már van, akkor még inkább 

negatív lesz. 

• Monetáris politika nem tudja követni i-

vel, mert az már negatív. 

• Deflációs spirál fennmarad. 



További  deflációs tényezők 
• Credit crunch 

• Mindeddig feltettük, hogy a megtakarítások 

hitelfelvevők felé áramlása problémamentes. 

• A hitelpiacot a kamatláb mozgása vezérli és 

automatikusan egyensúlyba hozza. 

• De mi van, ha nem? 

• Amikor a pénzügyi közvetítők (bankok) a 

kamatláb alakulásától függetlenül 

mennyiségileg visszafogják a hitelezést. 



Credit crunch 
• Hitelpiaci válságok 

• Bankok megrendülése 

• Érzékelt kockázat növekedése stb. 

• A hitelpiaci zavarok esetén a hitelnyújtás a 

kamatlábtól függetlenül is csökken. 

• A megtakarítók megtakarítanak, de a 

potenciális hitelfelvevők (részben) nem 

kapnak hitelt. 

• Kereslet szűkül, negatív output gap erősödik. 



Összefoglalva  
• Három jelentős tényező nyomán 

keletkezhet deflációs spirál 

1. jelentős jelenbeli negatív keresleti sokk, 

2. jövőre vonatkozó negatív 

jövedelemvárakozások, 

3. credit crunch. 



Eset 
• A japán válság 

• Irigyelt növekedési dinamika a 80-as 

évek végéig 

• Asset price bubble kipukkadása 

• Elhúzódó pénzügyi és bankválság 

• Lakosság öregedése 

• Folyamatos defláció 



Deflációs veszély ma 
• A jelen pénzügyi válság és a zéró 

kamatláb. 

• A világ vezető országainak nagy 

részében a jegybanki kamat zéró körül 

van. 

• A három pont közül kettő intenzíven 

jelen van, és a harmadik is itt ott. 



Deflációs spirál kezelése 
• Legjobb nem beleesni. 

• Fiskális keresleti expanzió. 

• Japánban nem sikerült. 

• Fiskális expanzió korlátai: államadósság 

növekedése. 

• Inflációs várakozások keltése a jövőre. 

• Felelősen felelőtlen. 

• Inflációs cél helyett árszínvonal cél. 



Deflációs spirál kezelése 

• Quantitative easing 

• Mi a különbség a quantitative easing és a 

monetáris lazítás között? 

• Mi a remélt hatás, ha a kamatláb már 

nulla? 

• Rövid kamatok és hosszú kamatok 

• QE és credit crunch 



Irodalom 

• Ozsvald–Pete: A japán gazdasági 

válság – likviditási csapda az új 

évezredben? Közgazdasági Szemle, L. 

évf., 2003. július–augusztus 

• Hoshi–Kashyap (2004): Japan's 

Financial Crisis and Economic 

Stagnation, The Journal of Economic 

Perspectives, Vol. 18, No. 1     


